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Ändringsförslag 62
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Cheferna för de nationella enheterna ska 
sammanträda regelbundet, inte minst för att 
diskutera och lösa problem som uppstår 
inom ramen för deras operativa samarbete 
med Europol.

6. Cheferna för de nationella enheterna ska 
sammanträda regelbundet eller minst fyra 
gånger per år, inte minst för att diskutera 
och lösa problem som uppstår inom ramen 
för deras operativa samarbete med 
Europol.

Or. en

Ändringsförslag 63
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Varje år ska Europol utarbeta en 
rapport om kvantiteten och kvaliteten på de 
uppgifter som tillhandahålls av varje 
medlemsstat enligt punkt 5 a och om den 
nationella enhetens resultat. Årsrapporten 
ska skickas till Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och de nationella 
parlamenten.

10. Varje år ska Europol utarbeta en 
rapport om kvantiteten och kvaliteten på de 
uppgifter som tillhandahålls av varje 
medlemsstat enligt punkt 5 a och om den 
nationella enhetens resultat. Årsrapporten 
ska skickas till Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och de nationella 
parlamenten. På grundval av denna 
rapport kommer Europol på begäran att 
delta i sammanträden som hålls i 
Europaparlamentets behöriga utskott. 

Or. en
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Ändringsförslag 64
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europolakademin, som genom denna 
förordning inrättas som en avdelning inom 
Europol, ska stödja, utveckla, genomföra 
och samordna utbildning för tjänstemän 
inom brottsbekämpning främst på 
områdena bekämpning av allvarlig 
brottslighet som berör två eller flera 
medlemsstater och terrorism, hantering av 
situationer som innebär en hög risk för den 
allmänna ordningen och idrottsevenemang, 
strategisk planering och ledning av icke-
militära EU-uppdrag, ledarskap inom 
brottsbekämpning samt språkfärdigheter, i 
första hand i följande syften:

1. Europolakademin, som genom denna 
förordning inrättas som en autonom 
avdelning inom Europol, ska stödja, 
utveckla, genomföra och samordna 
utbildning för tjänstemän inom 
brottsbekämpning främst på områdena 
bekämpning av allvarlig brottslighet som 
berör två eller flera medlemsstater och 
terrorism, hantering av situationer som 
innebär en hög risk för den allmänna 
ordningen och idrottsevenemang, strategisk 
planering och ledning av icke-militära EU-
uppdrag, ledarskap inom brottsbekämpning 
samt språkfärdigheter, i första hand i 
följande syften:

Or. en

Ändringsförslag 65
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Europolakademin ska överlämna en 
årlig rapport över sin verksamhet och sina 
resultat, inbegripet en översikt över 
årsredovisningen, till Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska vara fyra år. Denna 
period får förlängas. Vid mandatperiodens 
utgång, eller om företrädaren avgår, ska 
ledamöterna sitta kvar tills deras mandat 
har förnyats eller tills de har ersatts.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 67
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varje styrelseledamot kommer i 
början av sin mandatperiod att lämna en 
intresseförklaring.

Or. en

Ändringsförslag 68
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Anta en konsoliderad årlig (d) Anta en konsoliderad årlig 



PE519.545v01-00 6/10 AM\1003592SV.doc

SV

verksamhetsrapport om Europols 
verksamhet, och senast den 1 juli följande 
år översända den till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen, revisionsrätten och 
de nationella parlamenten. Den
konsoliderade årliga 
verksamhetsrapporten ska offentliggöras.

verksamhetsrapport om Europols 
verksamhet och en separat rapport om 
Europolakademin, och senast den 1 mars 
följande år översända båda rapporterna till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
revisionsrätten och de nationella 
parlamenten. De konsoliderade årliga 
verksamhetsrapporterna ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 69
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Varje ledamot av den vetenskapliga 
kommittén för fortbildning kommer i 
början av sin mandatperiod att lämna en 
intresseförklaring.

Or. en

Ändringsförslag 70
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om personuppgifter som aves i artikel 
36.1 och 36.2 lagras i över fem år ska 
Europeiska datatillsynsmannen informeras 
om detta.

3. Om personuppgifter som aves i artikel 
36.1 och 36.2 lagras i över fem år ska 
Europeiska datatillsynsmannen informeras 
om detta. Efter en bedömning av 
situationen kan denne rekommendera att 
uppgifterna utplånas och också informera 
eventuella uppgiftslämnare om denna 
rekommendation.

Or. de
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Ändringsförslag 71
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat, ett unionsorgan, 
tredjeland eller en internationell 
organisation som i samband med 
överföringen av personuppgifterna 
fastställt inskränkningar avseende tidigare 
utplåning eller förstöring i enlighet med 
artikel 25.2 ska Europol utlåna 
personuppgifterna i enlighet med dessa 
inskränkningar. Om fortsatt lagring anses 
nödvändig för att Europol ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, med utgångspunkt i 
underrättelser som är mer omfattande än de 
som uppgiftslämnaren besitter, ska Europol 
inhämta uppgiftslämnarens samtycke till 
fortsatt lagring och motivera sin begäran.

4. Om en medlemsstat, ett unionsorgan, 
tredjeland eller en internationell 
organisation som i samband med 
överföringen av personuppgifterna 
fastställt inskränkningar avseende tidigare 
utplåning eller förstöring i enlighet med 
artikel 25.2 ska Europol utlåna 
personuppgifterna i enlighet med dessa 
inskränkningar. Om fortsatt lagring anses 
nödvändig för att Europol ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, med utgångspunkt i 
underrättelser som är mer omfattande än de 
som uppgiftslämnaren besitter, ska Europol 
inhämta uppgiftslämnarens samtycke till 
fortsatt lagring och motivera sin begäran. 
Uppgiftslämnaren kan motsätta sig detta 
och begära att uppgifterna utplånas.

Or. de

Ändringsförslag 72
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, ett EU-organ, ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation i sina egna register utplånar 
uppgifter som överlämnats till Europol, ska 
de informera Europol om detta. Europol 
ska utplåna uppgifterna om inte fortsatt 
lagring av uppgifterna anses nödvändigt för 
att Europol ska kunna uppnå sina mål, mot 

5. Om en medlemsstat, ett EU-organ, ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation i sina egna register utplånar 
uppgifter som överlämnats till Europol, ska 
de informera Europol om detta. Europol 
ska utplåna uppgifterna om inte fortsatt 
lagring av uppgifterna anses nödvändigt för 
att Europol ska kunna uppnå sina mål, mot 
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bakgrund av upplysningar som är mera 
omfattande än dem som uppgiftslämnaren 
har. Europol ska informera 
uppgiftslämnaren om att uppgifterna 
kommer att fortsätta lagras och motivera 
fortsatt lagring.

bakgrund av upplysningar som är mera 
omfattande än dem som uppgiftslämnaren 
har. Europol ska informera 
uppgiftslämnaren om att uppgifterna 
kommer att fortsätta lagras och motivera 
fortsatt lagring. Uppgiftslämnaren kan 
motsätta sig detta och begära att 
uppgifterna utplånas.

Or. de

Ändringsförslag 73
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. säkerställa att endast de personer får 
tillgång till specifika dataposter som också 
är involverade i de undersökningar där 
dataposterna spelar en roll och som 
behöver tillgången för att fullgöra sina 
uppgifter,  

Or. de

Ändringsförslag 74
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europol ska överlämna rapporten om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska 
förvaltningen till Europaparlamentet, rådet 
och revisionsrätten senast den 31 mars året 
efter det budgetår som rapporten avser.

2. Europol ska överlämna rapporterna om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska 
förvaltningen till Europaparlamentet, rådet 
och revisionsrätten senast den 31 mars året 
efter det budgetår som rapporten avser.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 67a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67a
Förhandsanmälan och alarmmekanism

Kommissionen ska aktivera ett 
varningssystem om den har allvarliga skäl 
att oroa sig över att styrelsen håller på att
fatta beslut som eventuellt inte stämmer 
överens med Europols mandat, bryter mot 
EU:s lagstiftning eller står i tydlig strid 
med EU:s politiska mål. I dessa fall 
kommer kommissionen att formellt ta upp 
frågan i styrelsen och begära att den 
avstår från att fatta beslutet i fråga. Om 
styrelsen skulle åsidosätta denna begäran 
kommer kommissionen formellt att 
informera Europaparlamentet och rådet i 
syfte att agera snabbt. Kommissionen kan 
begära att styrelsen avstår från att 
genomföra det omstridda beslutet så länge 
företrädarna för institutionerna 
fortfarande diskuterar frågan.

Or. en

Motivering

Se punkt 59 i det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om decentraliserade byråer.

Ändringsförslag 76
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska översända 2. Kommissionen ska översända 
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utvärderingsrapporten och sina slutsatser 
om denna till Europaparlamentet, rådet, 
nationella parlament och Europols styrelse.

utvärderingsrapporten och sina slutsatser 
om denna till Europaparlamentet, rådet, 
nationella parlament och Europols styrelse. 
Kommissionen ska dessutom vid begäran 
förse Europaparlamentet, rådet och de 
nationella parlamenten med all övrig 
information om utvärderingen.

Or. en

Motivering

Se punkt 63 i det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om decentraliserade byråer.

Ändringsförslag 77
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Styrelsen ska lägga fram detaljerade 
bestämmelser för det förfarande som 
föreskrivs i artikel 67a. Förfarandet ska 
godkännas av kommissionen.

Or. en


